
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  2009.  április  17-én 
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:     Rácz Lajos polgármester
Nagy Jánosné alpolgármester
Kmecz Andrásné képviselő
Lukács Béla képviselő
Szomor Gábor képviselő
Pálcza Józsefné képviselő

Tanácskozási joggal:

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző
Kmecz Istvánné   pénzügyi főelőadó

                          

Napirendi pontok:

1.) Sajólászlófalva 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Ea.: Rácz Lajos polgármester

  
2.) Különfélék, egyebek.

Ea.: Rácz Lajos polgármester.

Rácz Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  A napirenddel a képviselőtestület egyetért.

1.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester: a  költségvetés  módosításáról  szóló  írásos  anyagot  minden 
képviselő  megkapta  tanulmányozásra.  Gazdálkodásunk  a  költségvetési  törvény  alapján 
történik minden évben. 
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Felkérem a pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse milyen módosításokat kellett eszközölni a 
2008. évi költségvetési rendeletünkben.

Kmecz Istvánné  pénzügyi főelőadó: módosítani kellett a költségvetési rendeletet a 2008. 
évi  bérpolitikai  intézkedések  miatt,   a  közcélú  munkások  támogatása  miatt,   kereset 
kiegészítésre  plusz  összeget  kaptunk,  értékpapír  értékesítésből  is  származott  bevételünk, 
1.681.000.-Ft-ot igényeltünk vissza a közhasznú munkára.

Rácz  Lajos  polgármester: köszönjük  az  ismertetést,  ha  valakinek  van ezzel  kapcsolatos 
kérdése tegye fel, ha nincs akkor javaslom alkossuk meg rendeletünket.

A  képviselőtestület  6  igennel,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  az  5/2009.  (IV.20.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

5/2009. (IV.20.) SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

2/2008. (II.14.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.) Napirendi pont

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a közbeszerzésről szóló  2003.évi CXXIX. törvény
6.  §.  (1)  bekezdése  kötelezővé  teszi  a  közbeszerzési  eljárások   előkészítésének, 
lefolytatásának,  belső ellenőrzési  és  felelősségi  rendjének,  az  eljáró,  illetőleg az  eljárásba 
bevont  személyek,  szervezetek  felelősségi  körének  és  a  közbeszerzési  eljárások 
dokumentálási rendjének helyi szabályozását.
2005.  április  15.napján  hatályba  lépett  Sajólászlófalva  Község  Önkormányzatának 
Közbeszerzési  Szabályzatát   felül kell  vizsgálni,  és új  szabályzatot  alkotni.  melyet  írásban 
minden képviselő megkapott tanulmányozásra.
Közbeszerzési  tervet  2009.  évre  nem készítettünk,  mivel   nemzeti  értékhatárt  meghaladó 
beruházás az Önkormányzatnál jelenleg nincs.
Ha ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat  van tegyék meg.

Rácz  Lajos  polgármester: Amennyiben  az  előző  témával  kapcsolatban  nincs  észrevétel, 
javaslom elfogadásra, szavazzunk.

A képviselőtestület  6  igen szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  24/2009.  (IV.17.) 
számú határozatát.
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24/2009. (IV.17.) sz. határozat
Tárgy: Az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának  elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
Sajólászlófalva község Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát  elfogadja,
Melynek minden pontja 2009. április 17-től 
Hatályos.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos 

Rácz Lajos polgármester: több  hozzászólás nem lévén  az ülést bezárta.

                                                                k. m. f.

Berzyé Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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